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DIGITALSKILTNING
TÆNK UD AF BOKSEN

Med AVC som din professionelle AV-leverandør får du

• En samarbejdspartner med mere end 50 års erfaring.

• Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde.

• Adgang til et professionelt serviceberedskab.

• Vores team, vores kultur, dine fordele.
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Dine budskaber, dit talerør, dit udbytte
Det er meget enkelt essensen af digital skiltning. Det handler om 

markedsføring, service, branding og ikke mindst effektivisering. 

Uanset hvor du arbejder - om det er i detailhandlen, sundheds-

sektoren, finansverdenen, turistindustrien, uddannelsessektoren 

m.v. formidles budskaber og information i stor stil via trykte me-

dier og bunker af mails - nogle steder er sågar den gamle opslags-

tavle stadigt i brug. Det kan være svært at slå igennem og blive 

set, og skiltene bliver hurtigt forældede, opslagstavlerne uover-

skuelige og mails... ja dem får man rigeligt af i forvejen! 

SKAB BLIKFANG
- OG FANG DIN MÅLGRUPPE
Små skærme, store skærme, skærmvægge eller projektorløsninge, der kan lyse 

hele bygninger op? Tænk ud af boksen - kun fantasien sætter grænser!

S. 21 viser et udsnit af hvad vores kunder har fået ud af deres digitalskiltning.

Fang selv den uopmærksomme
Skilt med dine budskaber så selv den mest uopmærksomme 

fanges. Du kender det sikkert godt selv uden at tænke over det 

- nærmest som en refleks afsøger man skærmen med de skif-

tende billeder for at se hvad der tilbydes og netop dér fanges man 

og budskabet kommer ud! Video og dynamiske billeder med 

flotte, skarpe og kontrastrige farver stråler din modtager i møde. 

Skab incitament på arbejdspladsen, mersalg i butikken, forhøj 

kundeoplevelsen, skab relationer og påvirk såvel medarbejdernes 

indsats som kundernes købelyst. Interesseret?
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Hvor som helst - når som helst
En gulvstander kan placeres overalt - den er solid, stabil og har 

mange anvendelsesmuligheder og kombineret med AVCs info-og  

displaysystem kan den afspille dine budskaber når som helst. Den 

kan køre 24/7 med samme indhold, eller du kan skræddersy 

indholdet og planlægge leveringen af budskaberne, så du rammer 

forskellige målgrupper med forskellige budskaber på forskellige 

tider af døgnet. Uanset indholdet i dit budskab, når du din mål-

gruppe med digital skiltning og din forretning høster effekten. Opnå 

effektivisering, øget incitament, større synlighed, salgs-boost, øget 

kundetilfredshed og meget mere.

 GULVSTANDER
- INDBYDENDE OG IØJNEFALDENDE

S. 19 beskriver mere om udendørs brug af digitalskiltning.

Kan med fordel anvendes som f.eks.
• indendørs vejviser, evt. med interaktivitet ved større loka- 

 tioner som storcentre, hospitaler, universiteter, lufthavne eller  

 udendørs i f.eks. gågader.

• levende reklamesøjle, der inspirerer kunderne til at nå rundt til  

 de promoverede butikker. Den kan evt. generere indtægter ved  

 udlejning af reklameplads og kan i evt. nødsituationer informere  

 alle kunder samtidigt og dermed minimere risikoen for kaos.

• informationsstander ved indfaldsveje til større eller mindre  

 byer, der viser kommende arrangementer, events m.v. for opti- 

 mering af deltagerantal.
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Promovering non-stop dag og nat
Er helt klart en mulighed alt efter placering, men digital skiltning kan 

bruges til mere end blot promovering. Branding og image er jo vig-

tige emner for enhver virksomhed, men en integreret vægløsning 

kan også skabe incitament på selve arbejdspladsen og fællesskab 

afdelingerne imellem. Vis f.eks. produktions- og salgstal, valutakurser, 

månedens medarbejder, besøgende m.v. Med AVCs info- og display-

system kan indhold vises på flere skærme samtidigt og du skaber 

hermed nemt kontinuitet og fastholder den røde tråd på tværs af 

afdelinger og butikker landet over - ja sågar i hele verden.

 VÆGMONTERET
- ENKEL, ELEGANT OG INTEGRERET

S. 15 viser hvordan du f.eks. kan forbedre serviceniveauet for dine  
kunder via hjælp til selvhjælp, og samtidig frigøre tid for egne medarbejdere.

7’’-1
0’’ 28’’-3

6’’
38’’-6

0’’ 72’’-1
00’’

Kan med fordel anvendes som f.eks.
• velkomstskærm i receptioner med dagens begivenheder og/ 

 eller vejanvisninger til bl.a. mødelokaler. Ideelt til hoteller, kon- 

 ferencecentre, uddannelsesinstitutioner, borgercentre m.v.

• informationsskærm kombineret med underholdning i ventevæ- 

 relser, restauranter og butikker m.v. Forbedrer kundeoplevelsen  

 og mindsker utålmodigheden ved evt. ventetider.

• infoskærm internt i virksomheden. Viser interne meddelelser,  

 salgstal og resultater, månedens medarbejder, fødselsdage m.v.  

 og skaber motivation og fællesskab.
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Størrelse gør en forskel
Et billede i storformat skærer igennem hverdagens mange mar-

kedsføringstiltag og skaber blikfang i sig selv. Hvad enten det er 

en projektor- eller en skærmløsning, kan der vises flere budskaber 

fra samme skærm og der skabes en dynamisk kommunikation, 

der med garanti tiltrækker alles opmærksomhed. Kombineret med 

AVCs info- og displaysystem er det nemt og hurtigt at opdatere 

indhold, som du kan skræddersy fra sekund til sekund. Hold mar-

kedsføringen opdateret, afprøv nye produkter, promovér de 

glemte - keep it fresh og skab mersalg.

Slip fantasien løs, vær kreativ og skab din egen digitale væg - se hvordan på s. 11.

T.V./T.H. øv. - edgeblending, billederne fra 3 projektorer samles til ét stort og imponerende medie. T.H. ned. - bagprojicering, der med garanti fanger forbipasserendes opmærksomhed.

 STORFORMAT
- EKSKLUSIVT OG KNIVSKARPT
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Længde - frit valg

Kan med fordel anvendes som f.eks.
• udendørs eller indendørs reklameskærm i storcentre, kultur- 

 centre, biografer m.v.

• storskærm, der med levende billeder viser faktuel størrelse på  

 f.eks. udstillingsemner og giver besøgende helt nye mulighe- 

 der for indlevelse i udstillinger på museer, eksperimentarier,  

 planetarier, zoologiske haver m.v.

• led i en brandingstrategi til butikskæder rundt om i landet for  

 at øge salg og awareness. Det er nemt at opdatere alle løsninger  

 samtidigt og dermed vedligeholde nyhedsmomentet.
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Tænk ud af boksen
En videovæg er ideel til branding hvor det gælder om at være ny-

skabende, original og up-to-date. Digital skiltning kan vises på alt 

fra en tablet til en større videovæg. Skærmene kan sættes sammen 

i alle størrelser, på alle leder og kanter, er nemme at opdatere og er 

let tilgængelige med AVCs info- og displaysystem, der er internet-

baseret. Mulighederne er uendelige og giver dig plads til at tænke 

ud af boksen - brug dem som fiktive udstillingsvinduer, tapetser 

væggen med dem, byg høje og smalle eller små og brede skærm-

vægge eller noget helt tredje - kun fantasien sætter grænser!

 SKÆRMVÆGGE
- KUN FANTASIEN SÆTTER GRÆNSER

Udendørs videovægge er også en mulighed når der tænkes ud af boksen - se s. 19.

Hotel Hans Egede har to imponerende skærmvægsløsninger i to separate konferencelokaler. Slås lokalerne sammen, skaber løsningen en elegant samhørighed - en sand fryd for øjet!

Kan med fordel anvendes som f.eks.
• levende plakat, der viser dagens program eller et specifikt  

 program på et specifikt tidspunkt i biografer, teatre, kultur- 

 huse, museer, spillesteder m.v.

• storskærm i arenaer for at sikre alle tilskuere den bedste  

 udsigt under kampen - og op til pausen f.eks. reklamere med egne  

 produkter og skabe mersalg.

• led i en brandingstrategi - kombinér den f.eks. med en QR- 

 kode, der henviser til skiltet og fasthold såvel nye som eksiste- 

 rende kunder 24/7 med sidste nye tilbud, nyheder o.s.v.
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Helt speciel wauw-effekt
Branding og promovering kan foregå på mange måder. Målet er 

at indprente firmaets image og produkter i modtagerens bevidst-

hed og derefter vedblive innovativ og ofte præsentere nye tiltag 

for at fastholde kunden. Digital skiltning fra AVC er en af de kom-

munikationskanaler, der er mest innovativ, mest brugervenlig og 

har færrest udgifter ved hyppige opdateringer sammenlignet med 

f.eks. trykte medier og den bør tænkes ind i enhver branding- og 

markedsføringsstrategi. En garanteret øjenåbner er f.eks. montrer 

med 3D-video. Et virkeligt lækkert medie, der skal ses live!

Skan QR-koden og se, hvordan 3D-montren fungerer live.

MONTRE MED 3D
- EFFEKTER DER SKILLER SIG UD

Kan med fordel anvendes som f.eks.
• salgsmontre, der skaber opmærksomhed omkring et nyt 

 lækkert produkt eller skaber mersalg af allerede eksisterende  

 produkter ved af løfte kundernes bevidsthed omkring varen.

• case-montre, der viser f.eks. arkitektens projekter frem i re- 

 ceptionen eller i vinduet ud til gaden for at tiltrække opmærk- 

 somheden fra nye potentielle kunder.

• fremvisningsmontre ved messer og udstillinger, hvor kundens  

 nysgerrighed skal vækkes for at få kontakten og dialogen flyt- 

 tet ind på standen.
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En bedre serviceoplevelse
God service er højt værdsat og kundetilfredshed en nødvendighed, 

men god service koster. Hvorfor ikke udnytte kundernes fortrolighed 

med multimedier? Hjælp til selvhjælp. Hjælp din målgruppe hjælpe 

sig selv og effektivisér med interaktiv digital skiltning - en forandring, 

der kan mærkes såvel internt som eksternt. Giv kunderne et andet 

valg end at skulle vente i kø, få tilfredse kunder og frigør samtidigt 

tid hos dine medarbejdere. Lad f.eks. gæsten melde sin egen an-

komst, selv søge ønskede informationer, selv finde vej m.v.

 INTERAKTIVITET
- TILBYD HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Standerne fås også som handicapvenlige løsninger.

S. 17 viser møderumsskærme, der kan kobles på AVC DisplaySystem® 
for optimering af mødelokalernes udnyttelse og brugernes tilfredshed. 

Kan med fordel anvendes som f.eks.
• registreringsskærm i receptioner, hvor gæster selv kan melde  

 fremmøde f.eks. ved tandlæge- og lægeklinikker, borgercen- 

 tre, hoteller, konferencecentre m.v.

• indendørs vejviser ved større lokationer som universiteter,  

 storcentre, hospitaler, lufthavne, hovedbanegårde m.v.

• infoskærm, hvor modtager selv kan søge ønskede informationer  

 i f.eks. sportshaller, receptioner, på uddannelsesinstitutioner,  

 apoteker, biblioteker, museer m.v.
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Informér, effektivisér og frigør tid
En møderumsskærm uden for hvert mødelokale informerer såvel 

kunder som medarbejdere om hvilke møder der afholdes, hvornår, 

med hvem og hvornår lokalet igen er frit. Det hele kan integreres 

i Outlook, hvorved der opnås central administration og nem adgang 

til booking af lokaler, ekstra AV-udstyr, forplejning m.v. 

Kombinér møderumsskærmene med et digitalt skilt i receptionen 

med dagens møder og tilhørende lokaler, så gæsterne er velinfor-

merede allerede ved ankomsten. Tilføj evt. en touch-skærm og giv 

gæsterne mulighed for bl.a. at registrere sig og lave gæstekort m.v.

 MØDERUMSSKÆRME
- ET INFORMATIVT VÆRKTØJ

T.V. - Hotel Hans Egede har mødeskærme i form af tablets med forskellige touch-funktioner. T.H. - Hotel Opus har monteret en fladskærmsløsning. Begge løsninger administreres centralt.

7-10’’

10’’m
/lo

go 28-60’’ 72-100’’

Kan med fordel anvendes som f.eks.
• infoskærm, der udover at vise møder, konferencer, foredrag,  

 lektioner m.v. også viser RSS-feeds med nyheder, små spots  

 med kommende arrangementer, tilbud, kantinemenuer m.v. og  

 dermed skaber et serviceminded miljø, hvor modtageren hol- 

 des velinformeret og up-to-date under sin færden i huset. 

• møderumsskærm med touch-funktion, der bl.a. giver mulighed  

 for opkald til reception eller servicepersonale eller booking af  

 det pågældende lokale ad hoc direkte på skærmen, hvor Out- 

 look efterfølgende opdateres automatisk.

Du får også en central administration af mødelokalerne, automa-

tisk eksport til økonomisystemet, div. rapportudtræk, mulighed for 

ad hoc booking fra skærmen og meget mere.
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Et levende bybillede
Med udendørs skiltning på f.eks. bygninger eller ved busstoppe-

steder og indfaldsveje til byer hvor trafikken passerer dagligt, når 

du ud til flest mulige modtagere. Budskaberne leveres i absolut 

bedste kvalitet, de gøres levende og huskes derfor bedre. Mar-

kedsføringsbudgetterne undgår udgifterne til trykning, og du kan 

som tidligere nævnt måske endda skabe en indtægt ved udlejning 

af reklameplads. Du kan vedligeholde digitalskiltene fra arbejds-

pladsen, hjemme i sofaen, på caféen – kort sagt overalt hvor der 

er internet. Det er en verden fuld af nye muligheder!

 UDENDØRS SKILTNING
- FRIT FORMAT MED LED-MODULER

Picadilly Square i London har fået monteret disse LED-skærme, der viderebringer budskaberne i stærke, kontrastrige farver og skaber blikfang i det offentlige rum - også i dagslys.

Skan denne QR-kode og se skiltene live.

Kan med fordel anvendes som f.eks.
• levende plakat ved busstoppesteder, der viser forskellige  

 køreplaner, RSS-feeds med dagens nyheder, vejret m.v.

• infoskærm på bygninger, der viser reklamer fra lokale butik- 

 ker eller lokale arrangementer og skaber mere opmærksom- 

 hed og interesse, og dermed større deltagelse og omsætning.

• infoskærm ved indfaldsveje til større eller mindre byer med info  

 om lokale arrangementer m.v. for størst mulig deltagelse.

• levende plakat på biograffacader, kulturcentre m.v. der viser  

 udklip af filmtrailers, diverse arrangementer m.v.
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Atlas Biograferne - effektivisering 

Nem opdatering af levende filmplakater som også er tilkoblet bil-

letsystemet, der automatisk opdateres.

Hotel Opus - forhøjet kundeoplevelse

Optimal udnyttelse af ressourcer samt et informationsmiljø med 

møderums- og info-skærme.

Århus Universitet - effektivisering

Central styring af samtlige møderums- og infoskærme på tværs 

af campus og på tværs af landet.

Build-A-Bear - dynamisk kommunikation/mersalg

Nem adgang til opdatering af tilbud samt mulighed for eksponering 

af nye produkter.

Kulturcenter Nord, Skive - forhøjet awareness

Kulturcenter og biograf har flere informationsskærme tilkoblet 

samme løsning.

 SLIP FANTASIEN LØS
- OG HØST FORDELENE
Musikteatret Holstebro har fået monteret en udendørs LED skærm, 

der tiltrækker forbipasserende og skaber liv i bybilledet.

Regionsrådssalen i Viborg - forhøjet brugeroplevelse

Informationsmiljø med strategisk placerede møderums- og in-

foskærme.

Rungstedgaard - effektivisering

Centralt overblik over bookings samt et informationsrigt miljø med 

møderums- og infoskærme.

Færøske Lagting - forbedret overblik

Strategisk placerede skærme viser dagsorden, talerliste, afstem-

ninger m.v. ved parlamentariske samlinger. 

Kastrup Lufthavn - effektivisering/dynamisk kommunikation

Central styring af samtlige tilkoblede infoskærme med flytider m.v.

Mærsk - dynamisk kommunikation

Multifunktionelle infoskærme, der også anvendes ved interne 

møder sammen med bl.a. videokonference.
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DIGITALSKILTNING 
HAR BRAGT DEM VÆRDI - VIL DU VIDE HVORDAN?
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PROFESSIONELLE SYSTEMER
 - TIL SÅVEL SMÅ SOM STORE BEHOV


